
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки 

 

Свободата, благоденствието и развитието на обществото и на отделната личност 

са основни човешки ценности. Те се постигат само чрез способността на добре 

информирани граждани да упражняват демократичните си права и да играят активна 

роля в обществото. Конструктивното участие на гражданите и развитието на 

демокрацията зависят от доброто образование, както и от свободния и неограничен 

достъп до знания, идеи, култура и информация. 

Обществената библиотека, която отваря път към знания на местно ниво, 

осигурява базово условие за учене през целия живот, независимост при вземане на 

решения и културно развитие на отделната личност и социалните групи. Тя заздравява 

обществата на знанието като осигурява достъп и възможност за създаване и споделяне 

на всякакви знания, включително научни и традиционни, без комерсиални, 

технологични или правни ограничения. 

Навсякъде, но най-вече в народите от развиващия се свят, библиотеките помагат 

да се гарантира, че правото на образование и участие в обществата на знанието и в 

културния живот на общността, са достъпни за възможно най-много хора. Този манифест 

провъзгласява вярата на ЮНЕСКО в обществената библиотека като живителна сила за 

образование, култура, приобщаване и информация, като основен двигател за устойчиво 

развитие и постигане на мир и духовно благополучие в съзнанието на всички хора. 

Ето защо ЮНЕСКО насърчава ръководните органи на национално и местно ниво 

да подкрепят и активно да се ангажират с развитието на обществените библиотеки. 

 

Обществената библиотека 

Обществената библиотека е местен информационен център, който осигурява 

достъп на потребителите си до всички видове знание и информация. Тя е съществен 

компонент на обществата на знанието, който непрестанно се адаптира към новите 

средства за комуникация, за да изпълни мисията си да осигурява универсален достъп до 

информация и да създава възможност за нейното пълноценно използване от всички хора. 

Тя осигурява обществено достъпно пространство за създаване на знания, споделяне и 

обмен на информация и култура и насърчаване на гражданска активност. 

Библиотеките са създатели на общности, които проактивно достигат до нови 

аудитории. Те се вслушват в тях внимателно, за да подкрепят разработването на услуги, 

които отговарят на местните нужди и допринасят за подобряване на качеството на 

живота. Населението има доверие в своята библиотека, а тя, на свой ред, се стреми да 

поддържа проактивно общността си информирана и осведомена. 

Услугите на обществената библиотека се предоставят на основата на равен достъп 

за всички, независимо от възраст, етническа принадлежност, пол, религия, 

националност, език, социален статус и всякакви други характеристики. Специфични 

услуги и материали трябва да бъдат осигурявани за онези потребители, които по някаква 

причина не са в състояние да се възползват от обичайните. Такива са например езиковите 

малцинства, хората със специални потребности, недостатъчни дигитални или 

компютърни умения, ниска грамотност или хората в болници или затвори. 

Всички възрастови групи трябва да намират материали, които отговарят на 

потребностите им. Колекциите и услугите трябва да включват както традиционни 

материали, така и всички видове подходящи средства за информация и съвременни 

технологии. От основно значение са високото качество, съобразяването с местните 

нужди и условия, отразяването на езиковото и културно многообразие. Материалите 

трябва да отразяват съвременните тенденции и еволюцията на обществото, както и 

паметта за човешките усилия и въображение. Колекциите и услугите не трябва да бъдат 



подлагани на каквато и да е форма на идеологическа, политическа или религиозна 

цензура, нито на комерсиален натиск. 

 

Задачи на обществената библиотека 

В основата на услугите на обществената библиотека трябва да бъдат следните 

ключови задачи, свързани с информацията, грамотността, образованието, включването, 

гражданския активизъм и културата. С тяхното изпълнение обществените библиотеки 

допринасят към Целите за устойчиво развитие и създаването на по-справедливи, 

хуманни и устойчиви общества: 

• Осигуряване на свободен от цензура достъп до широка гама от информация и 

идеи, подкрепа на формалното и неформално образование на всички нива, 

както и на ученето през целия живот, позволяващо непрекъснат, доброволен и 

самостоятелен стремеж към знание за хората на всички етапи от живота. 

• Осигуряване на възможности за лично творческо развитие и стимулиране на 

въображението, креативността, любознателността и съпричастността. 

• Създаване и укрепване на читателски навици при децата от раждането до 

зрелостта. 

• Предприемане, подкрепяне и участие в дейности за ограмотяване и програми 

за изграждане на умения за четене и писане и подпомагане на развитието на 

медийна и информационна грамотност и умения за дигитална грамотност за 

всички хора от всякаква възраст в духа на изграждането на информирано, 

демократично общество. 

• Осигуряване на обслужване на съответната общност както лично, така и 

дистанционно с помощта на дигиталните технологии, които позволяват 

достъп до информация, колекции и програми винаги, когато това е възможно. 

• Гарантиране на достъп на всички хора до всички видове обществена 

информация и възможности за организиране на общността като 

потвърждаване на ролята на библиотеката в основата на социалната тъкан. 

• Осигуряване на достъп за членовете на общността до научни знания като 

резултати от научни изследвания и здравна информация, които могат да 

въздействат върху техния живот, както и предоставяне на потребителите на 

възможност за участие в научния прогрес. 

• Осигуряване на адекватни информационни услуги на местните предприятия, 

сдружения и групи по интереси. 

• Опазване на местни и характерни за страната данни, знания и културно 

наследство (включително устна традиция) и предоставяне на достъп до тях. 

Осигуряване на среда, в която местната общност да може да участва активно 

в идентифицирането на материали, подлежащи на събиране, съхраняване и 

споделяне в съответствие с нейното желание. 

• Насърчаване на междукултурния диалог и подкрепа на културното 

многообразие. 

• Поощряване на опазването на културното изразяване и наследство и 

осигуряване на съдържателен достъп до тях, на възприемането на изкуствата, 

на отворения достъп до научни знания, изследвания и иновации, които 

намират изражение както в традиционни носители на информация, така и в 

дигитализирани и първично дигитални материали. 

 

Финансиране, законодателство и мрежи 

Достъпът до сградата на обществената библиотека и нейните услуги трябва по 

принцип да бъде безплатен. Обществената библиотека е отговорност на местните и 



националните власти. Тя трябва да бъде подкрепяна от специфично и актуализирано 

законодателство, съгласувано с международните договори и съглашения. Тя трябва да 

бъде финансирана от националните и местните власти и да бъде съществена съставна 

част на всяка дългосрочна стратегия в областта на културата, предоставянето на 

информация, ограмотяването и образованието. 

В епохата на дигиталните технологии законодателството в областта на авторското 

право и интелектуалната собственост трябва да гарантира на обществените библиотеки 

същия капацитет за осигуряване и предоставяне на достъп до дигитално съдържание при 

разумни условия, както и до физическите ресурси. 

За да се обезпечи координация и сътрудничество на библиотеките в национален 

мащаб, законодателството и стратегическите планове трябва също така да дефинират и 

подкрепят национална библиотечна мрежа, основана на съгласувани стандарти за 

обслужване. 

Мрежата на обществените библиотеки трябва да бъде съобразена с националните, 

регионалните, научните и специалните библиотеки, както и с библиотеките в училища, 

колежи и университети. 

 

Функциониране и управление 

Трябва да се формулира ясна политика, която да определя целите, приоритетите 

и услугите в съответствие с нуждите на местната общност. Значимостта на 

традиционното знание и участието на общността са ценни за този процес и местните 

общности следва да бъдат включвани във взимането на решения. 

Обществената библиотека трябва да бъде организирана ефективно и да се 

поддържат професионални стандарти на работа. 

Услугите трябва да са физически или дигитално достъпни за всички членове на 

общността. Това изисква добре разположени и обзаведени библиотечни сгради, добри 

помещения за четене и учене, както и подходящи технологии и достатъчно работно 

време, удобно за потребителите. Това предполага също и обслужване извън 

библиотеката на онези, които не могат да я посещават. 

Библиотечните услуги трябва да се адаптират към различните потребности на 

общностите в селските и градските райони, както и към нуждите на маргинализираните 

групи, потребителите със специални потребности, многоезичните потребители и 

коренното население в общността. 

Библиотекарят е активен посредник между потребителите и ресурсите, както 

дигитални, така и традиционни. За да се осигури адекватно обслужване са необходими 

достатъчни човешки и материални ресурси, както и професионално и продължаващо 

образование на библиотекаря, за да посреща съвременните и бъдещи предизвикателства. 

За количественото и качествено дефиниране на достатъчните ресурси ръководството 

следва да се консултира с библиотечни специалисти. 

Трябва да се провеждат образователни програми за потребителите, за да могат те 

да се възползват от всички ресурси на библиотеката. 

Текущите изследвания трябва да се съсредоточат върху оценка на въздействието 

на библиотеките и събиране на данни, за да се демонстрира обществената полза от тях 

пред отговорните за вземане на политически решения. Статистическите данни трябва да 

се събират дългосрочно, тъй като ползите от библиотеките за обществото често се 

осъзнават от следващите поколения. 

 

Партньорства 

Създаването на партньорства е съществено за библиотеките, за да обхващат по-

широка и по-разнообразна публика. Трябва да се осигурява сътрудничество с подходящи 



партньори – например потребителски групи, училища, неправителствени организации, 

библиотечни асоциации, предприятия и други професионалисти на местно, регионално, 

национално и международно ниво. 

 

Въвеждане в действие на манифеста 

Призовават се отговорните за вземане на решения на национално и местно ниво, 

както и целокупната библиотечна общност по света, да прилагат принципите, изложени 

в този манифест. 

 

Превод от англ. ез.: Весела Ангелова, Александра Дипчикова 


